Bästa medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet.
2017 är till ända och vi kan i sällskapet glädja oss åt ett aktivt år. Intresset för Selma Lagerlöf är stort.
Tack för ert stöd, genom ert medlemskap är det möjligt att utföra vårt gemensamma uppdrag att hålla
Selma Lagerlöfs liv och författarskap levande.
Ert medlemskap gör det möjligt för Selma Lagerlöf-sällskapet att genomföra ett stort antal aktiviteter.

Medlemsavgiften för i år är 250 kr för enskild medlem eller 300 kr för familj och
betalas in på bankgiro 5722-1269. Glöm inte att tydligt ange ditt namn och adress.
Forinternationalpayment, IBAN:SE978000083600130583198
BIC/SWIFT:SWEDSESS Fryksdalens Sparbank.
Under 2017 har vi bl a haft den stora glädjen att till er medlemmar skicka ut den fantastiskt vackra
boken ”Frihetslif! Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, två ensamma fruntimmers resa med kamera”.
Boken har fått ett mycket varmt och uppskattat mottagande. Lena Carlssons text tillsammans med
anteckningar från resorna och utdrag från brev och vykort blandat med foton från Selma Lagerlöfs
privata fotoalbum gör boken till en stor läsupplevelse.
Resor var också temat för sällskapets deltagande på Bokmässan i Göteborg. Bl a höll Lena Carlsson
och Annelie Oxenstierna ett föredrag om Frihetslif! och om Landskrona Museums fina utställning kring
Lagerlöfs och Elkans resor.
Vi har också deltagit på Bokfestivalen i Karlstad.
Grupperna i Göteborg och Landskrona ha under året haft flera aktiviteter. I Göteborg hölls tre öppna
bokcirklar på Backa Bibliotek vid Selma Lagerlöfs Torg. Man diskuterade den självbiografiska serien.
Vi har, under året, påbörjat ett samarbete med Sigrid Undset-sällskapet. Det finns många likheter
mellan författarskapen som är värda att uppmärksamma.
Årsmöte 2017 hölls i Berättarladan i Sunne. Efter sedvanliga förhandlingar presenterade
Lena Carlsson årets medlemsbok Frihetslif!.
Gunnel Becker berättade om två läsupplevelser och om de likheter, som hon tyckt sig finna
mellan Charlotte Löwensköld och Scarlet O´Hara. Och också om likheter mellan de båda
författarnas intentioner med sina böcker.
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En magisk stund fick vi också uppleva när Björn Söderbäck, efter Selma Lagerlöfs novell, framförde
”Monarkmötet”.
Karin Söder-stipendiet delades ut. Det gick i år till Arne Norlin för att han genom sin modernisering
av språket i ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” och varsamma ändringar av kompositionen gjort det lättare för barn och ungdom att ta till sig berättelsen.
Dagen avslutades som sig bör med teater. Vi fick se Västanå teaters fantastiska föreställning
Charlotte Löwensköld.
Gå gärna in på vår hemsida www.selmalagerlof.org och läs mer. På hemsidan finns en hel del information
bl a om forskning om Selma Lagerlöf, föredragshållare och aktuellt. Du kan även där läsa mer om vårt
Gåvobrev. Det är en möjlighet att med en gratulations- eller minnesgåva stödja sällskapet.
Selma Lagerlöf-sällskapet är också aktiva på Facebook, där målet är att samla nyheter och annat aktuellt
om Lagerlöf på Internet. Det publiceras material nästan dagligen – så gå gärna in, gilla vår sida och
interagera med oss där.

Årsmötet 2018 kommer att hållas lördagen 11
augusti i Berättarladan i Sunne. Planera in detta
i kalendern redan nu. I år spelar Västanå teater,
till vår stora glädje, åter igen Selma Lagerlöf och
visar ”Anna Svärd”.

2018 kommer att bli ett händelserikt år. Det är 160 år sedan Selma Lagerlöf föddes, 60 år sedan
Selma Lagerlöf-sällskapet bildades och det är 100 år sedan ”Bannlyst” kom ut. I årets medlemsbok
”Lagerlöfstudier 2018” kommer det bl a att finnas en kort historik över sällskapet.
I midsommarveckan hålls en internationell konferens, Lagerlöf 2018, på Karlstad Universitet. Forskare
från olika delar av världen är inbjudna. Konferensen arrangeras av Karlstad Universitet i samarbete med
Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka Minnesgård och Västanå Teater.
Du som är medlem är vår bästa Selma Lagerlöf-ambassadör. Tipsa gärna en vän om medlemskap i
vårt unika sällskap. Vårt uppdrag och mål att hålla Lagerlöfs författarskap och liv levande är inte möjligt
utan medlemmar. Kom ihåg att betala medlemsavgiften. Utan den kan vi inte hålla aktiviteter eller ge ut
publikationer. Tack för ditt stöd.

Med vänlig hälsning
Tidaholm i januari 2018

Eva Eriksson

